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องค>การบริหารสAวนตำบลเขาสมอคอน 
อำเภอทAาวุHง  จังหวัดลพบุร ี

 
 



 
คำนำ 

 
เนื่องด(วยองค,กรปกครองส1วนท(องถิ่น  จะต(องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว1าด(วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค,กรปกครองส1วนท(องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว1าด(วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค,กรปกครองส1วน

ท(องถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙   โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให(ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท(องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค,กรปกครองส1วนท(องถิ่น  หน1วยราชการส1วนกลาง  ส1วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ

หน1วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค,กรปกครองส1วนท(องถิ่น  แล(วจัดทำร1างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท(องถิ่น  (๒) 

คณะกรรมการพัฒนาท(องถิ่นพิจารณาร1างแผนการดำเนินงาน  แล(วเสนอผู(บริหารท(องถิ่นประกาศเป\นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให(ป]ดประกาศแผนการ

ดำเนินงานภายในสิบห(าวันนับแต1วันที่ประกาศ เพื่อให(ประชาชนในท(องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต(องป]ดประกาศไว(อย1างน(อยสามสิบวัน  (๓)  แผนการ

ดำเนินงานให(จัดทำให(แล(วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต1วันที่ประกาศใช(งบประมาณรายจ1ายประจำป`  งบประมาณรายจ1ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน

สะสม  หรือได(รับแจ(งแผนงานและโครงการจากหน1วยราชการส1วนกลาง  ส1วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน1วยงานอื่นๆ ที่ต(องดำเนินการในพื้นที่องค,กร

ปกครองส1วนท(องถิ่นในป`งบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก(ไขแผนการดำเนินงานเป\นอำนาจของผู(บริหารท(องถื่น”   

   

  ดังนั้น  เพื่อให(เป\นไปตามระเบียบดังกล1าว  องค,การบริหารส1วนตำบลเขาสมอคอน  จึงได(ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  

ประจำป`งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  เพื่อให(ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค,กร

ปกครองส1วนท(องถิ่นประจำป`งบประมาณนั้น  และใช(เป\นแนวทางในการดำเนินงานในป`งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค,การบริหารส1วนตำบลเขาสมอ

คอนให(มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน1วยงานและการจำแนกรายละเอียดต1างๆ ของแผนงาน/

โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให(การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป`งบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป\นอย1างยิ่งว1าแผนการดำเนินงาน

องค,การบริหารส1วนตำบล          เขาสมอคอน ประจำป`งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ฉบับนี้  จะสามารถใช(เป\นประโยชน,ต1อการดำเนินงานขององค,การ

บริหารส1วนตำบลเขาสมอคอน  และผู(ที่เกี่ยวข(องเป\นอย1างดี  

 
         
 

              โดยองค(การบริหารส0วนตำบลเขาสมอคอน    
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 
 

เรื่อง                หน,า 

 
ส่วนที'  )  บทนํา          1  -  4 
 
ส่วนที'  -  บญัชีโครงการ/กิจกรรม   

สรปุบญัชโีครงการ/กจิกรรม  (แบบ  ผด.<=)                                  5  -  6  

  บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ  (แบบ ผด.<C)              7  -  32 

  บญัชจีาํนวนครภุณัฑ ์ (แบบ  ผด.<C/=)            33  -  39 
ภาคผนวก 
 ประกาศใช(แผนการดำเนินงาน  ประจำป`งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ส#วนท่ี ๑ 

 
 
 
 

บทนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส(วนที่ ๑ 
 
 
 
๑.  บทนำ 

เนื่องด)วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด)วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค@กรปกครองส6วนท)องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ได)กำหนดให)องค@กรปกครองส6วนท)องถิ่น  ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข)อ  ๒๖  การจัดทำ
แผนการดำเนินงานให)ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้             (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท)องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค@กรปกครองส6วนท)องถิ่น  หน6วยราชการส6วนกลาง  ส6วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน6วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค@กรปกครองส6วนท)องถิ่น  แล)วจัดทำร6างแผนการดำเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่น                     (๒) คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่นพิจารณาร6างแผนการดำเนินงาน  แล)วเสนอ
ผู)บริหารท)องถิ่นประกาศเป[นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให)ป\ดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห)าวันนับแต6วันที่ประกาศ 
เพื่อให)ประชาชนในท)องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต)องป\ดประกาศไว)อย6างน)อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด)วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค@กรปกครองส6วนท)องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข)อ ๑๒  “แผนการดำเนินงานให)จัดทำให)แล)วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต6วันที่ประกาศใช)งบประมาณรายจ6ายประจำปa  งบประมาณรายจ6ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  
หรือได)รับแจ)งแผนงานและโครงการจากหน6วยราชการส6วนกลาง                    ส6วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน6วยงานอื่นๆ ที่
ต)องดำเนินการในพื้นที่องค@กรปกครองส6วนท)องถิ่นในปaงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก)ไขแผนการดำเนินงาน
เป[นอำนาจของผู)บริหารท)องถิน่”   

 

 ภายใต)ระเบียบดังกล6าว  องค@การบริหารส6วนตำบลเขาสมอคอน  จึงได)ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
ประจำปaงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้น  เพื่อให)ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค@กรปกครองส6วนท)องถิ่นประจำปaงบประมาณนั้น  และใช)เป[นแนวทางในการดำเนินงานในปaงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  องค@การบริหารส6วนตำบลเขาสมอคอน  ให)มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการ
ทำงานกับหน6วยงานและการจำแนกรายละเอียดต6างๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให)การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปaงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  มี
วัตถุประสงค@ดังนี ้  
 

๒.  วัตถุประสงค(ของแผนการดำเนินงาน 
(๑)  เพื่อให)ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ

องค@กรปกครองส6วนท)องถิ่นประจำปaงบประมาณ 
(๒)  เพื่อใช)เป[นแนวทางในการดำเนินงานในปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ให)มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพื่อให)มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน6วยงานและการจำแนกรายละเอียดต6างๆ ของ

แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให)การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปaงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
 
 
 

/๓.  ขั 'นตอนการ... 

 
-๒- 

 

ที#มที#มที#มาของแผนการดาํเนินงานาของแผนการดาํเนินงานาของแผนการดาํเนินงาน   



 
๓.  ขั &นตอนการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 
 ขั $นตอนที* ๑  ขั $นตอนการจดัทาํร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาท้องถิAนรวบรวมแผนงาน  โครงการพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิAน  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมภิาค  รฐัวสิาหกจิและหน่วยงานอืAนๆ ทีAดําเนินการ

ในพื'นทีAขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิAน  แลว้จดัทาํรา่งแผนการดาํเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิAน  

ขั $นตอนที* ๒  ขั $นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิAนพจิารณารา่งแผนการดาํเนินงาน  แลว้เสนอผูบ้รหิารทอ้งถิAนประกาศ

เป็นแผนการดาํเนินงาน   

ขั $นตอนที*  ๓  การประกาศใช้แผนการดาํเนินงาน 
คณะกรรมการพฒันาท้องถิAนพจิารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บรหิารท้องถิAนเพืAอ

ประกาศใชแ้ผนการดาํเนินงาน ทั 'งนี'  ใหปิ้ดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีAประกาศ เพืAอให้

ประชาชนในทอ้งถิAนทราบโดยทั Aวกนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งน้อยสามสบิวนั  
 

 แผนการดําเนินงานให้จดัทําให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีAประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี  งบประมาณรายจ่ายเพิAมเตมิ  งบประมาณจากเงนิสะสม  หรอืไดร้บัแจง้แผนงานและโครงการจากหน่วย

ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมภิาค  รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอืAนๆ ทีAต้องดําเนินการในพื'นทีAองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิAนในปีงบประมาณนั 'น   

“การขยายเวลาการจดัทาํและการแกไ้ขแผนการดาํเนินงานเป็นอาํนาจของผูบ้รหิารทอ้งถิAน”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขั 'นตอนการจดัทาํ... 

 

 

 



 
-๓- 

 
แผนภูมิ : ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำป:งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
/๔.  ประโยชน์... 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทำร0างแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทHองถ่ิน 

พิจารณาร0างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผูHบริหารทHองถ่ิน 

ประกาศเปLนแผนการดำเนินงาน 

ปMดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหHาวันนับ
แต0วันท่ีประกาศ เพ่ือใหHประชาชนในทHองถ่ินทราบ
โดยท่ัวกันและตHองปMดประกาศไวHอย0างนHอยสามสิบ
วันนับแต0วันท่ีต้ังงบประมาณดำเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทHองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทHองถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถิ-น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน6วยงานอื่นๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทHองถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทHองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทHองถ่ิน 

ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
องค@กรปกครอง
ส6วนท)องถิ่น  
หน6วยราชการ
ส6วนกลาง   
ส6วนภูมิภาค  



 
-๔- 

 
๔.  ประโยชน(ของแผนการดำเนินงาน 

(๑)  ทำให)แนวทางในการดำเนินงานในปaงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้นทำให)
แนวทางในการดำเนินงานในปaงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒)  ทำให)การใช)จ6ายงบประมาณเป[นไปอย6างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช)เป[นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให)การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้น

ปaมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช)เป[นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู)บริหารท)องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให)เป[นไปอย6าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส#วนท่ี 2 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บญัชีสรปุจาํนวนโครงการพฒันาท้องถิ:น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.FG63 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน  อาํเภอท่าวุ้ง  จงัหวดัลพบรีุ 
 

***************************** 
 

ยทุธศาสตรแ์ผนงาน 

 

จาํนวนโครงการ 

ที:ดาํเนินการ 

 

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั Tงหมด 

จาํนวน        

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณทั Tงหมด 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 

U. ยทุธศาสตรที์:  U  การพฒันาด้านโครงสร้างพืTนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

!.!  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 13.04 2,600,600 9.55 กองชา่ง 
!.A  แผนงานเคหะและชุมชน    7 7.61 7,000,000 25.72 กองชา่ง 
!.E  แผนงานการพาณิชย ์ 1 1.09 200,000 0.73 กองชา่ง 
!.J  แผนงานบรหิารงานทั Nวไป 1 1.09 20,000 0.07 สาํนกัปลดั 
!.T  แผนงานการเกษตร 5 5.43 679,300 2.50 กองชา่ง 

รวม 26 28.26 10,499,900 38.58  

F. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ:นที:  F  การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

A.! แผนงานบรหิารงานทั Nวไป 2 2.17 12,000 0.04 สาํนกัปลดั 
A.A  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   3 3.26 70,000 0.26 สาํนกัปลดั 
A.E  แผนงานการศกึษา   20 21.73 5,834,073 21.43 กองการศกึษาฯ 
A.J  แผนงานสาธารณสขุ   9 9.78 1,555,300 5.71 กองสาธารณสขุฯ 
2.T  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 2 2.17 50,000 0.18 สาํนกัปลดั 
2.]  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน   3 3.26 88,000 0.32 สาํนกัปลดั 

A.`  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   2 2.17 20,000 0.07 
สาํนกัปลดั  

กองการศกึษาฯ 
2.b  แผนงานงบกลาง   5 5.43 8,235,454 30.26 สาํนกัปลดั 

รวม 46 49.97 15,864,827 58.29  
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.'( 



 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 

 

จาํนวนโครงการ 

ที:ดาํเนินการ 

 

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั Tงหมด 

จาํนวน        

งบประมาณ 

ร้อยละของ 

งบประมาณทั Tงหมด 

หน่วยงานรบั               

ผิดชอบหลกั 

e.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ:นที:  e   การพฒันาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที:ยวและการส่งเสริมการเกษตร 

3.1  แผนงานการเกษตร 1 1.09 - - สาํนกัปลดั 
3.2  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 2 2.17 40,000 0.15 สาํนกัปลดั 
E.E  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2 2.17 58,000 0.21 กองการศกึษาฯ 

รวม 5 5.43 98,000 0.36  
f.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ:นที:   f  การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ:งแวดล้อม 
J.!  แผนงานบรหิารงานทั Nวไป 1 1.09 10,000 0.04 สาํนกัปลดั 
J.A  แผนงานการเกษตร 2 2.17 20,000 0.07 สาํนกัปลดั 

รวม 3 3.26 30,000 0.11  

G.  ยทุธศาสตรที์:  5  การพฒันาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

T.!  แผนงานบรหิารงานทั Nวไป  8 8.69 305,000 1.12 สาํนกัปลดั 
T.A  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน   4 4.34 420,000 1.54 สาํนกัปลดั 

รวม 12 13.04 725,000 2.66  

รวมทั TงสิTน 92 100.00 27,217,727 100.00  
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บญัชีจาํนวนโครงการพฒันาท้องถิ8น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.DEF2 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน  อาํเภอท่าวุ้ง  จงัหวดัลพบรีุ 

********************************** 

Q.  ยทุธศาสตรที์8  Q  การพฒันาด้านโครงสร้างพืUนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

     1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย

คนัคลองลาํพงุเข ้ หมูท่ี> ? ตาํบล

เขาสมอคอน 

ขนาดกวา้งเฉลี>ย E.GG ม. 

ระยะทาง ?,?GG ม. ลงลกู รงั

ซ่อมแซมเฉพาะสว่นที>ชาํรดุ 

พรอ้มปรบัเกลี>ย คดิเป็น

ปรมิาณลกูรงั ?OP  ลบ.ม.  

44,800 หมูท่ี' ) บา้น      
เขาสมอคอน 

กองชา่ง             

2 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย

แยกเขาอา้ยจ๋อ หมูท่ี> ? ตาํบลเขา

สมอคอน 

ขนาดกวา้งเฉลี>ย E.GG ม. 

ระยะทาง OGG ม. ลงลกูรงั

ซ่อมแซมเฉพาะสว่นที>ชาํรดุ 

พรอ้มปรบัเกลี>ย คดิเป็น

ปรมิาณลกูรงั WG  ลบ.ม.  

24,400 หมูท่ี> ? 
บา้น      เขา

สมอคอน 

กองชา่ง             

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็สายรอบเขา (ลบ.ถ.EG 

– GGE)  หมูท่ี> \ ตาํบล           

เขาสมอคอน เริ>มจาก กม.ที> G.GGG 

ถงึ กม.ที> G.?E\ 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง P.GG ม. 

ระยะทางยาว ?E\ ม. หนา 

G.PG ม. หรอืมพีืน̀ที>ไมน้่อย

กวา่ OOG ตร.ม. พรอ้มลง

ลกูรงัไหลท่างเฉลี>ยขา้งละ 

G.PG ม.   

340,400 หมูท่ี> \ 
บา้น      เขา

สมอคอน 

กองชา่ง             
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 Q.  ยทุธศาสตรที์8  Q  การพฒันาด้านโครงสร้างพืUนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

      1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็สายภายในหมูบ่า้น   

เขาหมอนองิ (ลบ.ถ. EG – GGW) 

หมูท่ี> E ตาํบลเขาสมอคอน       

เริ>มจาก กม.ที> G.deP  ถงึ กม.   ที> 

0625 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง d.GG ม. 

ระยะทางยาว ?PG ม. หนา 

G.?P ม. หรอืมพีืน̀ที>ไมน้่อย

กวา่ OOG ตร.ม. พรอ้มลง

ลกูรงัไหลท่างเฉลี>ยขา้งละ 

G.EG ม.   

390,500 หมูท่ี> Eบา้น      

เขาหมอนองิ 
กองชา่ง             

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็สายแยกบา้นใต ้      

หมูท่ี> E ตาํบลเขาสมอคอน 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง d.GG ม. 

ระยะทางยาว EP ม. หนา 

G.?P ม. หรอืมพีืน̀ที>ไมน้่อย

กวา่ ?dG ตร.ม. พรอ้มลง

ลกูรงัไหลท่างเฉลี>ยขา้งละ 

G.EG ม.   

69,500 หมูท่ี> Eบา้น      

เขาหมอนองิ 
กองชา่ง             

6 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย

คนัคลองลาดชะโด หมูท่ี> O ตาํบล

เขาสมอคอน เริ>มจากฝายทดน̀ํา

คลองลาดชะโด – ประตน̀ํูา      

บา้นนายเทยีม 

ขนาดกวา้งเฉลี>ย  E.GG ม. 

ระยะทาง \,PGG ม. โดยลง

ลกูรงัซ่อมแซมเฉพาะสว่นที>

ชาํรดุ พรอ้มปรบัเกลี>ย คดิ

เป็นปรมิาณลกูรงั EOG    ลบ.

ม. 

97,900 หมูท่ี> Oบา้น      

แหลมกะลา 

กองชา่ง             

  

 

7 



 
 

Q.  ยทุธศาสตรที์8  Q  การพฒันาด้านโครงสร้างพืUนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

      1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็สายบา้นปากคลองพระ 

หมูท่ี> e ตาํบลเขาสมอคอน เริ>มจาก

บา้นนายอนนัต ์วรีะประสทิธิ m ถงึ

บา้น นางสมใจ  หมื>นนา 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง E.GG ม. 

ระยะทางยาว \PG ม. หนา 

G.?P ม. หรอืมพีืน̀ที>คอนกรตี

เสรมิเหลก็ไมน้่อยกวา่ ePG 

ตร.ม. พรอ้มลงลกูรงัไหลท่าง

เฉลี>ยขา้งละ G.EG ม. พรอ้ม

ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 

492,600 หมูท่ี> eบา้น

ปากคลอง

พระ 

 

กองชา่ง             

8 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย

หนองเจต็มลู  หมูท่ี>  ?\  ตาํบลเขา

สมอคอน 

ขนาดกวา้งเฉลี>ย  E.GG ม. 

ระยะทาง oGG ม. โดยลงลกูรงั

ซ่อมแซมเฉพาะสว่นที>ชาํรดุ

พรอ้มปรบัเกลี>ย คดิเป็น

ปรมิาณลกูรงั ?\G  ลบ.ม. 

32,600 หมูท่ี> ?\

บา้นหวัไผ ่

 

กองชา่ง             

9 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็สายแยกศาลตาโม ้

(ลบ.ถ. EG – GGe)  หมูท่ี>  ?\  

ตาํบลเขาสมอคอน เริ>มจาก กม.ที> 

G.?o\  ถงึ กม. ที> Gd?\ 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง ;.== ม. 
ระยะทางยาว @A= ม. หนา =.)B 
ม. หรอืมพีืEนที'คอนกรตีเสรมิ
เหลก็ไมน้่อยกวา่ J@= ตร.ม. 
พรอ้มลงลกูรงัไหลท่างเฉลี'ยขา้ง
ละ =.B= ม. พรอ้มป้าย
ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 

466,800 หมูท่ี> ?\

บา้นหวัไผ ่

 

กองชา่ง             
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Q.  ยทุธศาสตรที์8  Q  การพฒันาด้านโครงสร้างพืUนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

      1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็สายบา้นหว้ยแกว้ 

(เหนือ – ใต)้ หมูท่ี> ?E ตาํบล   

เขาสมอคอน เริ>มจากบา้นนางวไิล  

บุญเลศิ  ถงึ  เขตทางหลวงสาย   

บางงา – บา้นหมี> 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง d.GG ม. 

ระยะทางยาว ?oO ม. หนา 

G.?P ม. หรอืมพีืน̀ที>คอนกรตี

เสรมิเหลก็ไมน้่อยกวา่ edd 

ตร.ม. พรอ้มลงลกูรงัไหลท่าง

เฉลี>ยขา้งละ G.EG ม. พรอ้ม

ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการฯ 

484,600 หมูท่ี> ?E

บา้น       

หว้ยแกว้ 

 

กองชา่ง             

11 โครงการปรบัปรงุทางระบายน̀ํา

ลอดถนน บรเิวณแยกบา้นผูใ้หญ่

อารมณ์  รวบรวม หมูท่ี> ? ตาํบล

เขาสมอคอน 

วางทอ่ คสล. มอก ชัน̀ E 

ขนาด Ø 0.80 X ?.GG ม. 

จาํนวน  o  ทอ่น พรอ้ม

คอนกรตีรองพืน̀และกลบ

หลงัทอ่   

19,500 หมูท่ี> ? 

บา้น      เขา
สมอคอน 

กองชา่ง             

12 

 

โครงการวางทอ่ระบายน̀ําคอน 

กรตีพรอ้มบอ่พกั  ซอยตะโกงาม  

หมูท่ี> \ ตาํบลเขาสมอคอน เริ>ม

จากบา้นนายสกุจิ ชลมาก ถงึบา้น

นายทเุรยีน  ถมยม 

วางทอ่ คสล. มอก ชัน̀ E 

ขนาด Ø 0.40 X ?.GG ม. 

จาํนวน  eo  ทอ่น พรอ้มบอ่

พกัจาํนวน O  บอ่    

137,000 หมูท่ี> \ 

บา้น      เขา
สมอคอน 

กองชา่ง             
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Q.  ยทุธศาสตรที์8  Q  การพฒันาด้านโครงสร้างพืUนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

      1.2  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม

ที8เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการซ่อมแซมอาคารศนูย์
พฒันาเดก็เลก็  โรงเรยีน
อนุบาลพระศรอีารยิ ์

ซ่อมแซมอาคารศนูย์
พฒันาเดก็เลก็  โรงเรยีน
อนุบาลพระศรอีารยิ ์

500,000 ศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็และ
โรงเรยีน

อนุบาลพระ
ศรอีารยิ ์

กองชา่ง, 

กอง

การศกึษาฯ 

            

2 โครงการปรบัปรงุอาคารเอนก 
ประสงคข์นาดเลก็ รหสั สน.
ศท.ชั gนลอย (ปรบัปรงุ ATJT) 

ปรบัปรงุอาคารเอนก 
ประสงคข์นาดเลก็ รหสั 
สน.ศท.ชั gนลอย  

500,000 อาคาร

เอนก 

ประสงค์

ขนาดเลก็ 

กองชา่ง, 

กอง

การศกึษาฯ 

            

3 โครงการก่อสรา้งอาคารสว้ม 
โรงเรยีนอนุบาลพระศรอีารยิ ์

ก่อสรา้งอาคารสว้ม 
โรงเรยีนอนุบาลพระศร ี     
อารยิ ์

500,000 โรงเรยีน
อนุบาลพระ

ศรอีารยิ ์

กองชา่ง, 

กอง

การศกึษาฯ 

            

4 โครงการก่อสรา้งอาคารศนูย์
เสรมิสรา้งพฒันาการ 

ก่อสรา้งอาคารศนูยเ์สรมิ 
สรา้งพฒันาการ 

2,400,000 รพ.สต.  
บา้น      

เขาสมอคอน 

กอง

สาธารณสขุ 

            

5 โครงการก่อสรา้งอาคารศนูย์
แพทยแ์ผนไทย 

ก่อสรา้งอาคารศนูยแ์พทย์
แผนไทย 

2,500,000 รพ.สต.  
บา้น      

เขาสมอคอน 

กอง

สาธารณสขุ 
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Q.  ยทุธศาสตรที์8  Q  การพฒันาด้านโครงสร้างพืUนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

      1.2  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที: โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม

ที:เกิดขึTนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที:

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.FGke 

พ.ศ. FGkF พ.ศ.FGke 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการปรบัปรงุอาคารผูป่้วย
นอกโรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพตาํบลบา้นเขาสมอคอน 

ปรบัปรงุอาคารผูป่้วยนอก
โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพตาํบลบา้นเขาสมอ
คอน 

500,000 รพ.สต.  บา้น      
เขาสมอคอน 

กอง

สาธารณสขุ 

            

7 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพืgนทีNองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลเขาสมอคอน 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมูท่ีN ! – ` , m , !A – !E  
ตาํบลเขาสมอคอน 

100,000 หมูท่ี' ) – X , 
J , )@ – )A  
ตาํบล     เขา

สมอคอน 

กองชา่ง             

 

Q.  ยทุธศาสตรที์8  Q  การพฒันาด้านโครงสร้างพืUนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

      1.3  แผนงานการพาณิชย ์

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการซ่อมแซม/ปรบัปรงุระบบ

ประปาในเขตพืน̀ที>รบัผดิชอบของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล           

เขาสมอคอน 

ซ่อมแซม/ปรบัปรงุระบบ

ประปา หมูท่ี> P , e , ?\ – 

?E  ตาํบลเขาสมอคอน 

200,000 หมูท่ี' B , X  
)@ – )A  
ตาํบล     

เขาสมอคอน 

กองชา่ง             
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Q.  ยทุธศาสตรที์8  Q  การพฒันาด้านโครงสร้างพืUนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

      1.4  แผนงานบริหารงานทั 8วไป 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การรงัวดัตรวจสอบแนวเขตที>

สาธารณะประโยชน์ 

เพื>อจา่ยเป็นคา่รงัวดัตรวจ 

สอบแนวเขตพืน̀ที> อบต.         

เขาสมอคอน 

20,000 หมูท่ี' ) –  X 
, 9 , 12 – 

)A ตาํบลเขา
สมอคอน 

สาํนกัปลดั             

 

Q.  ยทุธศาสตรที์8  Q  การพฒันาด้านโครงสร้างพืUนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

      1.5  แผนงานการเกษตร 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกาํจดัวชัพชืบรเิวณแนว

พนงักัน̀น̀ําเลยีบคลองระบายใหญ่ 

ชยันาท – ป่าสกั E หมูท่ี> e – O 

ตาํบลเขาสมอคอน โดยดาํเนิน 

การเริ>มจากสามแยก   บา้นช ี– 

เขตตดิต่อบา้นบางยี>นาง 

ขนาดพืน̀ที>กวา้งเฉลี>ย      

o.GG ม. ระยะทาง  E,\WG ม. 

พืน̀ที>ดาํเนินการไมน้่อยกวา่  

\O,E\G ตร.ม. 

88,000 หมู ่e – O       

ตาํบล    

เขาสมอคอน 

กองชา่ง             
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Q.  ยทุธศาสตรที์8  Q  การพฒันาด้านโครงสร้างพืUนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

      1.5  แผนงานการเกษตร 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการขดุลอกคลองไสไ้ก่    
ทิgงนํgา  หมูท่ีN  ] ตาํบล        
เขาสมอคอน  เริNมจากหนอง  
ชนกก – คลองลาดชะโด 
จาํนวน  E  ชว่ง  

ชว่งที' ) จาก กม.=+=== – กม. 
=+)== ขนาดกวา้งเฉลี'ย @.B= 
ม. ลกึเฉลี'ย ).== ม. ยาว )== 
ม. ปรมิาณดนิขดุลอก ;B ลบ.
ม. พรอ้มเกลี'ยตกแต่ง                         
ชว่งที' @ จาก กม.=+)== – กม. 
)+Ba= ขนาดกวา้งเฉลี'ย A.== 
ม. ลกึเฉลี'ย ).== ม. ยาว 
),;a= ม. ปรมิาณดนิขดุลอก 
J;J  ลบ.ม. พรอ้มเกลี'ยตกแต่ง                            
ชว่งที'  A  จาก กม.)+Ba= – 
กม. )+XB= ขนาดกวา้งเฉลี'ย 
@.B= ม. ลกึเฉลี'ย ).== ม. ยาว 
)J= ม. ปรมิาณดนิขดุลอก 
bB.B=  ลบ.ม. พรอ้มเกลี'ย
ตกแต่ง 

38,300 หมูท่ีN ]บา้น      
แหลมกะลา 

กองชา่ง             

3 โครงการขดุลอกคลองสระหลวง 

หมูท่ี>  \ ตาํบลเขาสมอคอน 

ขดุลอกคลองสระหลวง หมูท่ี> 

\ ตาํบลเขาสมอคอน 

500,000 หมูท่ี> \  

บา้น      เขา
สมอคอน 

กองชา่ง             
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Q.  ยทุธศาสตรที์8  Q  การพฒันาด้านโครงสร้างพืUนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

     1.5 แผนงานการเกษตร 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการกาํจดัวชัพชืสระหลวง  

หมูท่ี> \ ตาํบลเขาสมอคอน 

กาํจดัวชัพชืสระหลวง  หมูท่ี> 

\ ตาํบลเขาสมอคอน 

37,000 หมูท่ี> \  

บา้น      เขา
สมอคอน 

กองชา่ง             

5 โครงการกาํจดัวชัพชื  คลอง 

ชลประทาน e ซา้ย หมูท่ี>  ?E 

ตาํบลเขาสมอคอน 

กาํจดัวชัพชืคลองชลประทาน 

e  ซา้ย หมูท่ี>  ?E             

บา้นหว้ยแกว้ 

16,000 หมูท่ี>  ?E 

บา้น      

หว้ยแกว้ 

กองชา่ง             
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D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

     2.1   แผนงานบริหารงานทั 8วไป 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดังานรฐัพธิ ี อุดหนุนใหก้บัที>ทาํการ

ปกครองอาํเภอทา่วุง้ 

10,000 อาํเภอ       

ทา่วุง้ 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการทอ้งถิ>นสง่เสรมิรกั           

การอ่าน 

จดัสถานที>อ่านหนงัสอืประจาํ

ตาํบลและองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลเขาสมอคอน 

2,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

 

D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

     2.2   แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัตัง̀จดุบรกิาร

ประชาชนในชว่งเทศกาลปีใหม ่

ตัง̀จดุบรกิารประชาชนในชว่ง

เทศกาลปีใหม ่ณ บรเิวณ

หน้าองคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลเขาสมอคอน 

25,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             
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D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

     2.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการจดัตั gงจุดบรกิาร
ประชาชนในชว่งเทศกาล
สงกรานต ์

ตัง̀จดุบรกิารประชาชนในชว่ง

เทศกาลสงกรานต ์ ณ 

บรเิวณหน้าองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลเขาสมอคอน 

25,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมซอ้มแผน
อคัคภียั 

ฝึกอบรมนกัเรยีนโรงเรยีนใน

เขตพืน̀ที> อบต. และ

ประชาชนในเขตพืน̀ที> อบต.

เขาสมอคอน 

20,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

 

D.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ8นที8  D  การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

      D.\  แผนงานการศึกษาฯ 

ที: โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดังานวนัเดก็แหง่ชาต ิ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ เดก็  

เยาวชนและผูป้กครองในเขต

พืน̀ที>  อบต. เขาสมอคอน 

20,000 โรงเรยีน
อนุบาล   

พระศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษาฯ 
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D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

     D.\  แผนงานการศึกษาฯ 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการพฒันาการจดัการ 
ศกึษา 

เพื$อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนิน 

การพฒันาการจดัการ ศกึษาของ

โรงเรยีนอนุบาลพระศรอีารยิ ์

1,140,000 โรงเรยีน
อนุบาล          

พระศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษาฯ 

            

3 โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการ
จดัการศกึษาตั Eงแต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศกึษาขั EนพืEนฐาน) 

เพื'อจา่ยเป็นคา่จดัการเรยีนการ
สอน (รายหวั) , คา่หนงัสอื
เรยีน คา่อุปกรณ์การเรยีน , คา่
เครื'อง 
แบบนกัเรยีน , คา่กจิกรรม
พฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

817,563 โรงเรยีน
อนุบาล           

พระศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษาฯ 

            

4 โครงการแขง่ขนักฬีา เพื'อดาํเนินการแขง่ขนักฬีา
ประจาํปีของโรงเรยีนอนุบาล
พระศรอีารยิแ์ละศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 

20,000 โรงเรยีน
อนุบาล          

พระศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษาฯ 

            

5 โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ย
สาํหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดั
การศกึษาของทอ้งถิ'น) 

เพื'อจา่ยเป็นคา่ปรบัปรงุหลกั 
สตูรสถานศกึษา คา่อนิเตอร ์ 
เน็ตโรงเรยีน คา่พฒันา/
ปรบัปรงุหอ้งสมดุ ฯลฯ 

1,159,000 โรงเรยีน
อนุบาล   

พระศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษาฯ 

            

6 โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา  คา่จดัการ

เรยีนการสอนของศนูยพ์ฒันา  

เดก็เลก็ (รายหวั) 

เพื'อจา่ยเป็นคา่หนงัสอืเรยีน คา่
อุปกรณ์การเรยีน คา่เครื'อง 
แบบนกัเรยีนและคา่กจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนของศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ จาํนวน   A  ศนูย ์

47,460 -ศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็บา้น       
เขาสมอคอน 
-ศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็วดัถํ;า
ตะโก 
-ศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็เขา
สมอคอน 

กอง

การศกึษาฯ 
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D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

      D.\  แผนงานการศึกษาฯ 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (คา่จดัการ

เรยีนการสอนรายหวั) 

เพื>อจา่ยเป็นคา่สนบัสนุนการ

จดัการเรยีนการสอนของ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ (รายหวั) 

สาํหรบัเดก็จาํนวน E ศนูย ์

71,400 -ศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็บา้น          

เขาสมอคอน 

-ศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็วดัถํKา

ตะโก 

-ศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็     

เขาสมอคอน 

กอง

การศกึษาฯ 

            

8 โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (คา่ปัจจยั 

พืน̀ฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน)  

ระดบัประถมศกึษา 
 

เพื>อจา่ยใหแ้ก่นกัเรยีน

โรงเรยีนอนุบาลพระศร ี     

อารยิท์ี>บดิา มารดา หรอื

ผูป้กครองมรีายไดน้้อย 

2,000 โรงเรยีน
อนุบาล           

พระศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษาฯ 

            

9 โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา               

(อาหารกลางวนั) 

เพื>อเป็นคา่อาหารกลางวนั

ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

จาํนวน  E ศนูยแ์ละโรงเรยีน

อนุบาลพระศอารยิ ์ 

1,045,800 -ศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็บา้น           
เขาสมอคอน 
-ศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็วดัถํ;า
ตะโก 
-ศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็       
เขาสมอคอน 
-โรงเรยีน
อนุบาลพระ       
ศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษาฯ 
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D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

      D.\  แผนงานการศึกษาฯ 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการเสรมิสรา้งการเรยีนรู ้      
สูโ่ลกกวา้งใหแ้ก่เยาวชนในเขต
พืgนทีNตาํบลเขาสมอคอน 

เพื>อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

ดาํเนินโครงการเสรมิสรา้ง

การเรยีนรูสู้โ่ลกกวา้งใหแ้ก่

เยาวชนในเขตพืน̀ที>ตาํบล  

เขาสมอคอน 

 

110,000 เดก็             

เยาวชนใน

เขตพืน̀ที> 

อบต.          

เขาสมอคอน 

กอง

การศกึษาฯ 

            

11 โครงการบรหิารสถานศกึษา  
(คา่อาหารกลางวนั) 

อุดหนุนอาหารกลางวนั

สาํหรบัเดก็นกัเรยีน  

โรงเรยีนวดัถํ`าตะโก  

332,000 โรงเรยีน 

วดัถํ`าตะโก 

กอง

การศกึษาฯ 

         

   

12 โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยใน

การบรหิารสถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ย

ในการจดัการศกึษาตัง̀แต่ระดบั

อนุบาลจนจบการศกึษาขัน̀

พืน̀ฐาน) 

เพื>อจา่ยเป็นคา่จดัการเรยีน

การสอน (รายหวั) คา่หนงัสอื

เรยีน คา่อุปกรณ์การเรยีนฯ  

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

162,850 โรงเรยีน
อนุบาล     

พระศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษาฯ 

         

   

13 โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (คา่ปัจจยั 

พืน̀ฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน)             

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

เพื>อจา่ยใหแ้ก่นกัเรยีน

โรงเรยีนอนุบาลพระศรอีารยิ์

ที>บดิา มารดาหรอืผูป้กครอง 

มรีายไดน้้อย 

6,000 โรงเรยีน
อนุบาล        

พระศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษาฯ 

            

14 โครงการสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคม      

ใหเ้ดก็ “โตไปไมโ่กง”                        

อบต.เขาสมอคอน 

สง่เสรมิและปลกูฝังใหเ้ดก็

และเยาวชน  ในเขตพืน̀ที> 

อบต.เขาสมอคอน 

- อบต.                  

เขาสมอคอน 

กอง

การศกึษา 
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D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

      D.\  แผนงานการศึกษาฯ 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการสภาเดก็และเยาวชน

ตาํบลเขาสมคอน 

เพื>อพฒันาศกัยภาพสภาเดก็

และเยาวชนตาํบล                

เขาสมอคอน 

20,000 อบต.                  

เขาสมอคอน 

กอง

การศกึษา 

            

16 โครงการการจดัการศกึษาโดยใช้

โรงเรยีนเป็นฐานในการพฒันา

ทอ้งถิ>น (SBMLD) 

เพื>อบรหิารจดัการศกึษาโดย

ใชโ้รงเรยีนเป็นฐานในการ

พฒันาทอ้งถิ>นดว้ยการ

พฒันาคณุภาพของคนใน

ทอ้งถิ>นฯ 

500,000 รร.          

อนุบาล  พระ
ศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษา 

            

17 โครงการสง่เสรมิการจดัทาํแผน 
พฒันาการศกึษาสถานศกึษา 

เพื>อสง่เสรมิกระบวนการ

จดัทาํแผนพฒันาการจดั

การศกึษาฯ 

50,000 รร.          

อนุบาล  พระ
ศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษา 

            

18 โครงการสง่เสรมิกจิกรรมรกั      
การอ่าน 

เพื>อสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน  คร ู

บุคลากร ผูป้กครองและ

ประชาชน 

50,000 รร.          

อนุบาล  พระ
ศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษา 

            

19 โครงการสง่เสรมิการจดักระบวน 

การเรยีนการสอนการบรหิารตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

เพื>อสง่เสรมิการจดักระบวน 

การเรยีนการสอนการบรหิาร

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

100,000 รร.          

อนุบาล  พระ
ศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษา 

            

20 โครงการสนบัสนุนการจดัการ 

ศกึษา (คา่น̀ํามนัเชือ̀เพลงิ  รถรบั 

– สง่นกัเรยีน) 

สนบัสนุนคา่น̀ํามนัเชือ̀เพลงิ

สาํหรบัรถรบั – สง่ นกัเรยีน

ในสงักดั อบต.เขาสมอคอน 

180,000 รร.          

อนุบาล  พระ
ศรอีารยิ ์

กอง

การศกึษา 
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D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

       D.d  แผนงานสาธารณสขุฯ 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมและศกึษาดงูานเพิ6ม

ศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจาํหมูบ่า้น 

เพื6ออบรมและศกึษาดงูานเพิ6ม

ศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารสขุ

ประจาํหมูบ่า้น (อสม.) 

80,000 อบต.       

เขาสมอคอน 

กอง

สาธารณสขุฯ 

            

2 โครงการเงนิอุดหนุนสาํหรบั

สนบัสนุนการพฒันาคณุภาพการ

ใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุของ

สถานีอนามยัที6ถ่ายโอน 

อุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการ

พฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร

ดา้นสาธารณสขุของ รพ.สต. 

บา้นเขาสมอคอน 

1,000,000 รพ.สต. 

บา้น 
เขาสมอคอน 

กอง

สาธารณสขุฯ 

            

3 โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอด 
ภยั  จากโรคพษิสนุขับา้  ตามพระ
ปณธิานศาสตราจารย ์ ดร.สมเดจ็
พระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ีกรมพระ
ศรสีวางควฒัน  วรขตัตยิราชนาร ี

เพื8อดาํเนินการจดั

โครงการฯ เช่น ค่าวคัซีน 

ค่าสาํรวจข้อมลูจาํนวน

สตัว ์ ฯลฯ 

40,300 รพ.สต. 
บา้น              

เขาสมอคอน 

กอง

สาธารณสขุฯ 

            

4 โครงการคบคมุประชากรลงิ ทาํหมนัลงิตวัผู ้(จา่ฝงู) / ลงิ

ตวัเมยี จาํนวน ?GG ตวั ฯลฯ 

200,000 รพ.สต. 
บา้น              

เขาสมอคอน 

กอง

สาธารณสขุฯ 

            

5 โครงการเงนิอุดหนุนสาํหรบัการ

ดาํเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดาํรดิา้นสาธารณสขุ 

เพื>อจา่ยเป็นคา่ขบัเคลื>อนใน

การจดัทาํโครงการฯ จาํนวน 

?G  หมูบ่า้น  

200,000 รพ.สต. 

บา้น           
เขาสมอคอน 

กอง

สาธารณสขุฯ 

            

6 โครงการใหบ้รกิารฟืgนฟู
สมรรถภาพดว้ยวธิกีายภาพ 
บาํบดั 

เพื'อใหบ้รกิารผูส้งูอายแุละผูท้ี'
อยูใ่นภาวะพึ'งพงิไดร้บัการ
รกัษาดว้ยวธิกีายภาพ 
บาํบดั 

20,000 รพ.สต. 

บา้น           
เขาสมอคอน 

กอง

สาธารณสขุฯ 
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D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

       D.d  แผนงานสาธารณสขุฯ 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตาํบล บา้นเขาสมอคอน 

ดแูล  สง่เสรมิสขุภาพและ

ฟ̀ืนฟูสมรรถภาพใหแ้ก่

ผูส้งูอายฯุ 

15,000 รพ.สต. 

บา้น           
เขาสมอคอน 

กอง

สาธารณสขุฯ 

            

8 โครงการเสรมิพฒันาการ
เจรญิเตบิโตแต่ละชว่งวยั 

ใหค้วามรูด้า้นพฒันาการแก่

เดก็และผูป้กครอง  d  ดา้น 

- รพ.สต. 

บา้น           
เขาสมอคอน 

กอง

สาธารณสขุฯ 
            

9 โครงการรณรงคป้์องกนัและ
ควบคุมการแพรข่องโรคระบาด  
โรคตดิต่อและโรคอืNนๆ ทีNเป็น
ปัญหาสาํคญัของพืgนทีN 

จดักจิกรรมรณรงคใ์นการ

ป้องกนัโรคตดิต่อที>เป็น

ปัญหาของพืน̀ที> 

- รพ.สต. 

บา้น           
เขาสมอคอน 

กอง

สาธารณสขุฯ 
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D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

        D.E  แผนงานสงัคมสงเคราะหฯ์ 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการชว่ยเหลอืประชาชน       
ผูด้อ้ย โอกาส ผูย้ากไร ้ผู้
ยากจนและผูไ้รท้ีNพึNง 

ซ่อมแซม/ปรบัปรงุที>อยูอ่าศยั  

ก่อสรา้งบา้นที>พกัอาศยั

ใหก้บัผูด้อ้ย โอกาส  ผู้

ยากไร ้ ผูย้ากจนและผูไ้รท้ี>

พึ>ง 

20,000 อบต.             

เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ
ผูส้งูอาย ุ

เพื>อดาํเนินการโครงการ

พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ

เชน่ คา่จดัทาํป้าย คา่วสัด ุ

อุปกรณ์ ฯลฯ 

30,000 อบต.             

เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

 

D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

        D.F  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 
 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื>อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

จดัทาํโครงการฯ เชน่ คา่วสัดุ

อุปกรณ์ คา่จดัทาํป้าย

โครงการ ฯลฯ 

20,000 อบต.       

เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิอาํเภอท่าวุง้ 

อุดหนุนใหก้บัทีNทาํการ
ปกครองอาํเภอท่าวุง้ 

50,000 อาํเภอทา่วุง้ สาํนกัปลดั             
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D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

        D.F  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 
 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการเพิ>มประสทิธภิาพการ

บรหิารจดัการศนูยป์ฏบิตักิารรว่ม

ในการชว่ยเหลอืประชาชนของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ>น 

(สถานที>กลาง)  อาํเภอทา่วุง้ 

เพืNอดาํเนินการโครงการ 
เชน่ คา่วสัดุ อุปกรณ์และ
คา่ใชจ้า่ยอืNนทีNจาํเป็น ฯลฯ 

18,000 อบต.            
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

 
D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

      D.g  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดังาน/กจิกรรมทาง
ศาสนา วฒันธรรมและงาน
ประเพณี 

เพื>อสง่เสรมิสนบัสนุนการจดั

งาน/กจิกรรมทางศาสนา 

วฒันธรรมและงานประเพณ ี

20,000 อบต.              
เขาสมอคอน 

กอง
การศกึษาฯ 

            

2 โครงการสง่เสรมิศาสนา  ศลิปะ  
วฒันธรรมและวนัสาํคญัของ
ชาต ิ

เพื>อสง่เสรมิสนบัสนุน   

ขนบธรรมเนียมประเพณดีา้น

พระพทุธศาสนา ศลิปะ 

วฒันธรรมฯ 

- อบต.              
เขาสมอคอน 

กอง

การศึกษา

ฯ 
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D.  ยทุธศาสตรที์8  D การพฒันาด้านสงัคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

        D.h  แผนงานงบกลาง 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบีgยยงัชพีผูส้งูอาย ุ เพื>อพฒันาคณุภาพชวีติของ

ผูส้งูอายใุหม้กีารดาํรง 

ชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสขุ 

6,648,000 อบต.              

เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

2 เบีgยยงัชพีผูพ้กิาร เพื>อพฒันาคณุภาพชวีติของ

ผูพ้กิารใหม้กีารดาํรงชวีติอยู่

ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

1,257,600 อบต.              

เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

3 เบีgยยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ เพื>อพฒันาคณุภาพชวีติของ

ผูป่้วยเอดสใ์หม้กีาร

ดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่ง

มคีวามสขุ 

12,000 อบต.              

เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

4 โครงการป้องกนัสาธารณภยั 
ต่าง ๆ (สาํรองจา่ย) 

เพืNอชว่ยเหลอืประชาชนทีN
เกดิสาธารณภยัต่าง ๆ  

197,854 อบต.              

เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

5 สมทบกองทุนหลกัประกนั
สขุภาพในระดบัทอ้งถิNน 

เพืNอสมทบกองทุนหลกั 
ประกนัสขุภาในระดบัทอ้ง 
ถิNนเพืNอดาํเนินงานต่าง ๆ 

120,000 อบต.              

เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             
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e.  ยทุธศาสตรที์:  e  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที:ยวและการส่งเสริมการเกษตร 

       3.1   แผนงานการเกษตร 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบรหิารจดัการนํgาตาม
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
(ธนาคารนํgาใตด้นิ) 

ใหค้วามรูแ้ก่เดก็  เยาวชน

และประชาชนในเขตพืน̀ที> 

อบต. เขาสมอคอน  ในการ

นําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงใหม้กีารบรหิารการ

จดัการน̀ํา  

- อบต.         
เขาสมอคอน 
หมูท่ีN ! – 
7  , 9 , 12 

- 13 

สาํนกัปลดั             

 

e.  ยทุธศาสตรที์:  e  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที:ยวและการส่งเสริมการเกษตร 

       3.F   แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิ
อาชพี (กลุ่มเดก็และเยาวชน) 

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครง 

การ เชน่ คา่ป้ายโครงการ  

คา่วสัดอุุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 อบต.            
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิ
อาชพี  (กลุ่มอาชพี) 

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนิน

โครงการ เชน่ คา่ป้าย

โครงการ คา่วสัดอุุปกรณ์

ฯลฯ 

20,000 อบต.            
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             
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e.  ยทุธศาสตรที์:  e  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที:ยวและการส่งเสริมการเกษตร 

      3.e   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดังานแผน่ดนิสมเดจ็
พระนารายณ์มหาราช 

อุดหนุนสนบัสนุนคา่ใช ้
จา่ยงานแผน่ดนิสมเดจ็พระ 
นารายณ์มหาราช ของ
จงัหวดัลพบุร ี

28,000 อบต.            
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการอุดหนุนโครงการจดั
งานโพหว ี

อุดหนุนทีNทาํการปกครอง
อาํเภอท่าวุง้ 

30,000 อบต.            
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             
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 f.   ยทุธศาสตรที์:  f  การพฒันาด้านทรยัยากรธรรมชาติและสิ:งแวดล้อม 

        4.1    แผนงานบริหารงานทั :วไป 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอาสาสมคัรทอ้งถิNน      
รกัษ์โลก (อถล.) 

เพื>อปลกูจติสาํนึกใหเ้ดก็ 

เยาวชนและประชาชนได้

สาํนึกและตระหนกัถงึ

ความสาํคญัของการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตฯิ 

10,000 อบต.           
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

 

f.   ยทุธศาสตรที์:  f  การพฒันาด้านทรยัยากรธรรมชาติและสิ:งแวดล้อม 

     f.F  แผนงานการเกษตร 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ รกัษ์นํgา รกัป่า  รกัษา
แผน่ดนิ 

เพืNอรว่มกนัฟืgนฟูป่าไมใ้ห้
อุดมสมบรูณ์  ฯ 
 

10,000 อบต.             
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื
อนัเนืNองมาจากสมเดจ็พระ
กนิษฐาธริาชเจา้  กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพืNอปลกูฝังใหเ้ดก็ เยาวชน
และประชาชนมจีติสาํนึกใน
การอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 

10,000 อบต.             
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             
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G.  ยทุธศาสตรที์:  G  การพฒันาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

       G.U  แผนงานบริหารงานทั :วไป 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรม/สมัมนาและ
ศกึษาดงูาน 

เพืNอพฒันาความรูแ้ละเพิNม
ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน
ใหแ้ก่บุคลากร 

200,000 อบต. 
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการเขาสมอคอน เดนิ – 
วิNง            (Fun  Run)  เพืNอ
สขุภาพ 

เพืNอเป็นการรณรงค์
สง่เสรมิใหป้ระชาชนและ
เยาวชนหนัมาสนใจการ
ออกกาํลงักาย 

60,000 อบต. 
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

3 โครงการรกัษาความสะอาด  ถนน

สายหลกั  สายรองและการคดั

แยกขยะในครวัเรอืนขององคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลเขาสมอคอน 

เพืNอสรา้งจติสาํนึกและ 
รณรงคถ์งึการรกัษา
สิNงแวดลอ้ม 

20,000 อบต. 
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

4 โครงการสาํรวจความพงึพอใจ
ของประชาชน 

เพืNอเป็นคา่ประเมนิผล
ระดบัความพงึพอใจของ
ประชาชนในการใหบ้รกิาร
ของ อบต.เขาสมอคอน 

25,000 อบต. 
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

5 โครงการจดัเกบ็ภาษนีอก
สถานทีN 

ดาํเนินการออกเกบ็ภาษี
นอกสถานทีN  หมูท่ีN ! – ` , 
9 , 12 - 13 

- หมูท่ีN ! – 
7 , 9 , 12 

- 13 

กองคลงั             

6 โครงการลดขั gนตอนและ
ระยะเวลาการใหบ้รกิาร
ประชาชน 

เพืNออาํนวยความสะดวก
และตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน 

- อบต.         
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             
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G.  ยทุธศาสตรที์:  G  การพฒันาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

       G.U  แผนงานบริหารงานทั :วไป 
 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน

เกี>ยวกบั พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของ

ราชการ พ.ศ.\PdG 

ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจใหก้บั

ประชาชนในเขตพืน̀ที> อบต.

เขาสมอคอน 

- อบต.      
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

8 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม  

จรยิธรรมแก่ผูบ้รหิาร  สมาชกิ

สภา อบต. และพนกังาน อบต.           

เขาสมอคอน 

ผูบ้รหิาร  สมาชกิสภา อบต. 

และพนกังาน อบต.           

เขาสมอคอน 

- อบต.      
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

 

G.  ยทุธศาสตรที์:  G  การพฒันาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

     5.2    แผนงานเสริมสร้างความเข้มแขง็ 
 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ อบต.พบประชาชน เพื'อบรกิารประชาชนในดา้น
ต่าง ๆ เชน่ ขอ้มลูขา่วสาร   
การรบัชาํระภาษ ี ฯลฯ 

- หมูท่ีN ! – 
7 , 9 , 12 

- 13 

สาํนกัปลดั             
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E.  ยทุธศาสตรที์8  E  การพฒันาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

     5.2    แผนงานเสริมสร้างความเข้มแขง็ 
 

ที8 โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที8

เกิดขึUนจากโครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

สถานที8

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.DEF\ 

พ.ศ. DEFD พ.ศ.DEF\ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการจดัประชมุประชาคม

หมูบ่า้นและประชมุระดบัตาํบล

เพื>อจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ>น 

เพื'อเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการแกไ้ข
ปัญหาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน 

- หมูท่ีN ! – 
7 , 9 , 12 

- 13 

สาํนกัปลดั             

3 โครงการเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ของขมุชนตาํบลเขา
สมอคอน 

เพืNอเสรมิสรา้งความรกั
ความสามคัค ีความ
สมานฉนัทข์องคนในชุมชน 

400,000 อบต.               
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

4 โครงการปกป้องสถาบนัสาํคญั 
ของชาต ิ

เพืNอใหป้ระชาชนเขตพืgนทีN 
อบต.เขาสมอคอนเกดิ 
ความรกั  สามคัคใีนชาต ิ

20,000 อบต.               
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             
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บญัชีจาํนวนครภุณัฑส์าํหรบัที8ไม่ได้ดาํเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ8น 

แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.DEF2 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน  อาํเภอท่าวุ้ง  จงัหวดัลพบรีุ 

********************************** 

    è  แผนงานบริหารงานทั 8วไป   :  งานบริหารทั 8วไป 

 

ลาํดบั
ที6 

ประเภท

ครภุณัฑ ์
ครภุณัฑ ์ รายละเอียดของครภุณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที: 

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
.  

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
.  

ก.ย
. 

1 ครภุณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนสง่ 

จดัซืgอรถบรรทุกนํgาเอนก 
ประสงค ์จาํนวน  ?  คนั 

รถบรรทกุน̀ําเอนกประสงค ์ขนาดไม่

น้อยกวา่ d,GGG ลติร ชนิด O ลอ้ แบบ

หวัเก๋งหน้าสัน̀ พวงมาลยัขวา

เครื>องยนตด์เีซล มกีาํลงัแรงมา้สงูสดุ

ไมน้่อยกวา่ ?PG  แรงมา้   

2,250,000 อบต.           
เขาสมอคอน 

สาํนกัปลดั             

รวม 1   2,250,000               
     

         è  แผนงานบริหารงานทั 8วไป   :  งานบริหารงานคลงั 

ลาํดบั
ที6 

ประเภท

ครภุณัฑ ์
ครภุณัฑ ์ รายละเอียดของครภุณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที: 

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
.  

ก.พ
. 

มี.ค
.  

เม.
ย.  

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
.  

ก.ย
. 

1 ครภุณัฑย์าน 
พาหนะและ
ขนสง่ 

จดัซืgอรถยนตส์ว่นกลาง          
รถบรรทุก (ดเีซล) 

เพื>อจดัซือ̀รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด ? 

ตนั  ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ํ>ากวา่  

\,dGG  ซซี ี หรอืกาํลงัเครื>องยนต์

สงูสดุไมต่ํ>ากวา่ ??G  กโิลวตัต ์

ขบัเคลื>อน \ ลอ้ แบบดบัเบิล̀แคบ็  

868,000 อบต.           
เขาสมอคอน 

กองคลงั             

32 แบบ  ผด.'*/1 
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จาํนวน  ? คนั 

    
   è  แผนงานศึกษาฯ   :  งานบริหารทั :วไปเกี:ยวกบัการศึกษา 

  

      è   แผนงานบริหารงานทั :วไป  :  งานบริหารงานคลงั 

ลาํดบั
ที6 

ประเภท

ครภุณัฑ ์
ครภุณัฑ ์ รายละเอียดของครภุณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที: 

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
.  

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

2 ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์

เครืNองคอมพวิเตอร ์
สาํหรบัประมวลผล  แบบ
ทีN A 

คอมพวิเตอร ์สาํหรบัประมวลผล 
แบบทีN A จอภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 
!m นิgว จาํนวน ! เครืNอง 

30,000 อบต.           
เขาสมอคอน 

กองคลงั             

3 ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์

เครืNองพมิพM์ultifunction   
ชนิดเลเซอรห์รอืชนิด 
LED  ขาวดาํ 

เพืNอจดัซืgอเครืNองพมิพ ์
Multifunction ชนิดเลเซอร ์ หรอื 
ชนิด  LED   ขาวดาํ จาํนวน ! 
เครืNอง 

9,000 อบต.           
เขาสมอคอน 

กองคลงั             

รวม 3   907,000               

ลาํดบั
ที6 

ประเภท

ครภุณัฑ ์
ครภุณัฑ ์ รายละเอียดของครภุณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที: 

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
.  

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค.  มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

1 ครภุณัฑ์
สาํนกังาน 

เครืNองปรบัอากาศ      
(ชนิดแขวน)  
แบบแยกสว่น 

เพืNอจดัซืgอเครืNองปรบัอากาศ (ชนิด
แขวน) แบบแยกสว่น ชนิดตั gงพืgน
หรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอก
อากาศ) ขนาด  !E,ááá  บทียี ู 
จาํนวน  !  เครืNอง 

23,000 อบต.           
เขาสมอคอน 

กอง
การศกึษาฯ 

            

2 ครภุณัฑ์
สาํนกังาน 

โต๊ะทาํงาน ขนาด J ฟุต เพืNอจา่ยเป็นคา่จดัซืgอโต๊ะทาํงาน 
ขนาด  J ฟุต  (โต๊ะเหลก็)  จาํนวน  
! ตวั 

5,900 อบต.           
เขาสมอคอน 

กอง
การศกึษาฯ 

            

3 4  



 
 
   è  แผนงานศึกษาฯ   :  งานบริหารทั :วไปเกี:ยวกบัการศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั
ที6 

ประเภท

ครภุณัฑ ์
ครภุณัฑ ์ รายละเอียดของครภุณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที: 

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
.  

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย.  

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
.  

ส.ค
. 

ก.ย
.  

3 ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์

เครืNองคอมพวิเตอร ์
สาํหรบัประมวลผล  
แบบทีN ! 

คอมพวิเตอร ์จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกวา่  !m  นิgว มหีน่วย
ประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมน้่อย
กวา่  J  แกนหลกั ฯ  จาํนวน       
! เครืNอง 

22,000 อบต.           
เขาสมอคอน 

กอง
การศกึษาฯ 

            

4 ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์

เครืNองพมิพ ์
Multifunction แบบฉีก
หมกึพรอ้มตดิตั gงถงัหมกึ
พมิพ ์ (ink  tank  
printer) 

เพืNอจดัซืgอเครืNองพมิพ ์
Multifunction แบบฉีกหมกึพรอ้ม
ตดิตั gงถงัหมกึพมิพ ์(ink  tank  
printer)จาํนวน ! เครืNอง 

8,000 อบต.           
เขาสมอคอน 

กอง
การศกึษาฯ 

            

รวม 4   58,900               



 
 
 
 
 
 
 

 

ลาํดบั
ที6 

ประเภท

ครภุณัฑ ์
ครภุณัฑ ์ รายละเอียดของครภุณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที: 

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
.  

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 ครภุณัฑ์
สาํนกังาน 

ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร   
แบบ A บาน 

ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร แบบ A บาน
จาํนวน  !  ตู ้

5,500 อบต.           

เขาสมอคอน 

กอง

การศกึษาฯ 
            

2 ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์

เครืNองคอมพวิเตอร์
สาํหรบังานสาํนกังาน 

เพืNอจดัซืgอเครืNองคอมพวิเตอร์
สาํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดง
ภาพขนดไมน้่อยกวา่ !m นิgว) มี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่
น้อยกวา่ J แกนหลกั (J core) 
จาํนวน ! เครืNอง 

17,000 อบต.           

เขาสมอคอน 

กอง

การศกึษาฯ 
            

3 ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์

เครืNองพมิพเ์ลเซอร ์หรอื 
LED ส ี ชนิด  Network  
แบบทีN !  

เครืNองพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ส ี 
ชนิด  Network  แบบทีN !         
(!b หน้า/นาท)ี ความละเอยีดใน
การพมิพไ์มน้่อยกวา่ ]ááX 600 
dpi  จาํนวน ! เครืNอง 

10,000 อบต.           

เขาสมอคอน 

กอง

การศกึษาฯ 
            

4 ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์

เครืNองสาํรองไฟฟ้า  
ขนาด báá  VA 

เพืNอจา่ยเป็นคา่จดัซืgอเครืNองสาํรอง
ไฟฟ้า ขนาด báá VA (480  
Watts) จาํนวน ! เครืNอง 

2,500 อบต.           

เขาสมอคอน 

กอง

การศกึษาฯ 
            

5 ครภุณัฑไ์ฟฟ้า
และวทิย ุ

!. ระบบเครืNองเสยีงตาม
สาย 
A. ชุดเครืNองเสยีง
กลางแจง้ 

!. ระบบเครืNองเสยีงตามสายพรอ้ม
ตดิตั gง 
A. ชุดเครืNองเสยีงกลางแจง้ 

80,000 
 

100,000 

รร.อนุบาล
พระศรอีารยิ ์

รร.อนุบาล
พระศรอีารยิ ์

            

è  แผนงานศึกษาฯ   :  งานระดบัวยัเรียนและประถมศึกษา 
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è  แผนงานศึกษาฯ   :  งานระดบัวยัเรียนและประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั
ที6 

ประเภท

ครภุณัฑ ์
ครภุณัฑ ์ รายละเอียดของครภุณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที: 

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
.  

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

6 ครภุณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

!. เครืNองมลัตมิเีดยี
โปรเจคเตอรฯ์ 
A. จอรบัภาพชนิด
มอเตอรไ์ฟฟ้า 

!. เครืNองมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอรฯ์ 
จาํนวน ! เครืNอง 
A. จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า 
ขนาด !Tá นิgว จาํนวน ! ชุด 

13,000 
 

9,000 

รร.อนุบาล
พระศรอีารยิ ์

รร.อนุบาล
พระศรอีารยิ ์

            

7 ครภุณัฑ ์ 
 วทิยาศาสตร์
หรอืการแพทย ์

กลอ้งจุลทรรศน์ชนิด
กระบอกขาคู ่ 

กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดกระบอกขาคู ่
จาํนวน  !  เครืNอง 

26,000 รร.อนุบาล
พระศรอีารยิ ์

รร.อนุบาล
พระศรอีารยิ ์

            

8 ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์

!. คอมพวิเตอรส์าํหรบั
สาํนกังาน 
A. เครืNองพมิพเ์ลเซอร ์
หรอื LED ส ี
E. เครืNองสาํรองไฟฟ้า 

!. คอมพวิเตอรส์าํหรบัสาํนกังาน 
จอภาพไมน้่อยกวา่ !m  นิgว จาํนวน   
A ชุด 
A. เครืNองพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED  ส ี
ชนิด  Network แบบ ! จาํนวน ! 
เครืNอง 
E. เครืNองสาํรองไฟฟ้า ขนาด báá 
VA จาํนวน A เครืNอง 

34,000 
 
 

10,000 
 
 

5,000 

รร.อนุบาล
พระศรอีารยิ ์

รร.อนุบาล
พระศรอีารยิ ์

            

3 6 



 
 
 
 

è  แผนงานศึกษาฯ   :  งานระดบัวยัเรียนและประถมศึกษา 

 
è  แผนงานสาธารณสขุ    

ลาํดบั
ที6 

ประเภท

ครภุณัฑ ์
ครภุณัฑ ์ รายละเอียดของครภุณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที: 

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
.  

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค.  มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

9 ครภุณัฑ์
สาํนกังาน 

!. ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 
A. โต๊ะทาํงานเหลก็ 
E. เกา้อีgเอนกประสงค ์
J. ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 
T. กระดานไวทบ์อรด์ 
]. กระดานไวทบ์อรด์ 
`. โต๊ะคอมพวิเตอร ์
b. ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ 
m. เกา้อีgพลาสตกิ 
!á. โต๊ะอาหาร 
!!. โต๊ะและเกา้อีg
นกัเรยีน (ประถม) 
!A. โต๊ะและเกา้อีg
นกัเรยีน (มธัยม) 

). ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร  2 บาน แบบสงู
บานทบึ จาํนวน )= หลงั 
@. โต๊ะทาํงานเหลก็สาํหรบัคร ูขนาด B 
ฟุต จาํนวน )= ตวั 
A. เกา้อีEเอนกประสงคเ์บาะหนงัฯ จาํนวน 
)= ตวั 
;. ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร  กระจกบานเลื'อน
ทรงสงู จาํนวน B ตู ้
B. กระดานไวทบ์อรด์ + แมเ่หลก็ ขนาด 
J=*)@= ซม.พรอ้มขาเลื'อน จาํนวน @ ตวั 
a. กระดานไวทบ์อรด์  ขนาด )@=*@;=  
ซม. พรอ้มขาเลื'อน จาํนวน @ ตวั 
X. โต๊ะคอมพวิเตอร ์แบบไม ้) ลิEนชกั มี
ชอ่งวาง CPU จาํนวน @ ตวั 
b. ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ 15 ลิEนชกั 
จาํนวน ) หลงั 
J. เกา้อีEพลาสตกิ จาํนวน )== ตวั 
)=. โต๊ะอาหาร จาํนวน ; ชดุ 
)). โต๊ะและเกา้อีEนกัเรยีน (ประถม) 
จาํนวน A= ชดุ 
)@. โต๊ะและเกา้อีEนกัเรยีน (มธัยม)
จาํนวน AB ชดุ 

75,000 
 

55,000 
 

9,500 
 

35,000 
 

16,000 
 
 

18,000 
 
 

6,000 
 

4,500 
 

25,000 
23,960 
45,000 

 
54,250 

รร.อนุบาล

พระศรอีารยิ ์

รร.อนุบาล

พระศรอีารยิ ์
      

      

รวม 9   679,210               

37  
38  



 

 
 
 
 
 

ลาํดบั
ที6 

ประเภท

ครภุณัฑ ์
ครภุณัฑ ์ รายละเอียดของครภุณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที: 

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
.  

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย.  

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
.  

ก.ย
. 

1  ครภุณัฑ์
สาํนกังาน 

เครืNองถ่ายเอกสารระบบ
ดจิติอลชนิดขาวดาํและส ี

เครืNองถ่ายเอกสารระบบดจิติอล
ชนิดขาวดาํและส ี(ความเรว็ Já 
แผน่ต่อนาท)ี จาํนวน ! เครืNอง 

350,000 รพ.สต.บา้น
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสขุฯ 

            

2  ครภุณัฑ์
การแพทย ์

!. เครืNองตรวจจอ
ประสาทตา 
A. เครืNองฉายแสงทาง 
ทนัตกรรม 
3. เครืNองดงึคอ ดงึหลงั 
J.จกัรยานปั Nนมอืหรอืเทา้ 
T. ลูว่ ิNงไฟฟ้า 
 

!. เครืNองตรวจจอประสาทตาใน
ผูป่้วยเบาหวาน จาํนวน ! เครืNอง 
A. เครืNองฉายแสงทางทนัตกรรม 
จาํนวน ! เครืNอง 
E. เครืNองดงึคอ ดงึหลงัอตัโนมตัิ
พรอ้มเตยีงปรบัระดบัได ้ จาํนวน ! 
เครืNอง 
J. จกัรยานปั Nนมอืหรอืเทา้ จาํนวน 
! เครืNอง 
T. ลูว่ ิNงไฟฟ้า  จาํนวน ! เครืNอง 

1,200,000 
 

12,000 
 

375,000 
 
 

35,000 
 

155,000 

รพ.สต.บา้น
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสขุฯ 

            

3  ครภุณัฑ ์
คอมพวิเตอร ์

เครืNองคอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

เครืNองคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค สาํหรบั
สาํนกังาน จาํนวน A เครืNอง 

16,000 รพ.สต.บา้น
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสขุฯ 

            

4  ครภุณัฑ์
ยานพาหนะ 

รถยนตโ์ดยสารพดัลม
แบบ A  แถว Aá  ทีNนั Nง 

รถยนตโ์ดยสารพดัลมแบบ A  แถว 
Aá  ทีNนั Nง ขนาดไมน้่อยกวา่ !Tá  
แรงมา้  จาํนวน ! คนั 

1,950,000 รพ.สต.บา้น
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสขุฯ 

            

รวม 4   4,093,000               
39 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


